Przydziały SNAP w czasie epidemii

kwiecień & maj 2020: co należy wiedzieć

Wydział Spraw Społecznych stanu Illinois (Illinois Department of Human Services, IDHS) przydziela
dodatkowe świadczenia SNAP (LINK) dla 450,000 gospodarstw domowych koszystających ze SNAP w celu
zakupu żywności w czasie epidemii. Kongres zatwierdził wyjątkowe dodatkowe świadczenia SNAP jako
odpowiedź na pandemię COVID-19 pandemic wypełniając ustawę Families First Coronavirus Response
Act.

Czy dostanę dodatkowe świadczenia SNAP?
Jeżeli Twoje miesięczne świadczenia SNAP wynoszą mniej niż maksymalna kwota świadczeń SNAP na
gospodarstwo domowe, dostaniesz dodatkowe świadczenia aż do maksymalnej wysokości kwoty SNAP w
kwietniu i maju 2020. Jeżeli już dostajesz maksymalną kwotę świadczeń SNAP, nie otrzymasz dodatkowej
kwoty.
Przykłady
Rozmiar
Maks.
rodziny
SNAP
Dodatek
Bez dodatku
1
$194
Rodzina A w dostaje $200/
Rodzina B dostaje $509/miesiąc
2
$355
miesiąc w SNAP dla 1
w SNAP dla 1 dorosłego i 2
dorosłego i 2 dzieci. Ta rodzina
dzieci. Ta rodzina nie dostanie
3
$509
dodatkowego SNAP, ponieważ
dostanie dodatkowy SNAP w
4
$646
wysokości $309 – podnoszący
już dostaje maks. dla 3.
5
$768
SNAP do $509 (maks. dla 3).
6
$921
Osoba A dostaje $16/miesiąc w
Osoba B dostaje $194/mo w
7
$1,018
SNAP. Ta osoba dostanie
SNAP. Ta osoba nie dostanie
8
$1,164
dodatek $178 – podnoszący
dodatkowego SNAP,
9
$1,310
SNAP do $194 (maks dla 1).
ponieważ już dostaje maks. dla
1.
10
$1,456
Każda
dodatk
osoba

+$146

Jeżeli kwalifikuję się na SNAP, kiedy go dostanę?


Przydziały na kwiecień 2020 będą wydawane gospodarstwom domowym pomiędzy 8 kwietnia a
20 kwietnia 2020.



Przydziały na maj 2020 będą wydawane gospodarstwom domowym o zwykłej porze wydawania
świadczeń.

 mam się dowiedzieć ile normalnie dostaję w SNAP i czy dostanę dodatkowy SNAP?
Gdzie


Gospodarstwa domowe otrzymujące SNAP dostaną zawiadomienie informujące je o przydziałach.
Proszę sprawdzić swój stan konta i miesięczne świadczenia SNAP dzwoniąc pod numer
1-800-678-LINK (5465).

Co robić, jeśli potrzebuję pomocy przy robieniu zakupów?
Każdy członek rodziny może użyć kartę SNAP LINK przy zakupach spożywczych. Imię i nazwisko tej
osoby nie musi być na karcie. Można też dać kartę LINK i kod PIN zaufanej osobie lub krewnemu, który
może zrobić zakupy spożywcze.

Co robić, jeśli nie dostanę SNAP?
Nowe aplikacje otrzymane w kwietniu lub maju 2020 otrzymają dodatkowe przydziały SNAP, jeśli
normalna, zatwierdzona kwota nie przekracza maksimum przydzielonego na dany rozmiar gospodarstwa
domowego.



W celu wysłania aplikacji lub odnowienia świadczeń na zakupy, gotówkę i medyczne, prosimy
wejśc na stronę ABE.Illinois.gov lub zadzwonić na darmową linię 1-833-2-FIND-HELP.



Z powodu pandemii większość urzędów zajmująych się świadczeniami publicznymi jest zamknięta.
Jeśli muszą państwo iść osobiście do lokalnego biura proszę znaleźć je mapie tutaj:
http://www.dhs.state.il.us/page.aspx?item=123570.



Jeśli potrzebują państwo pomocy przy wypełnianiu aplikacji na świadczenie SNAP lub medyczne
proszę dzwonić do Greater Chicago Food Depository at 773-843-5416.

Co robić, jeśli potrzebne są posiłki dla dzieci w wieku szkolnym?
Nawet gdy szkoły są zamknięte chicagowskie szkoły publiczne (CPS) wydają darmowe posiłki dzieciom.


Od dnia 6 kwietnia i w czasie oficjalnych ferii wiosennych posiłki wydawane będą w 136
lokalizacjach w całym mieście od poniedziałku do czwartku od 9 a.m do 1 p.m. Szczegółowa lista
miejsc wydawania posiłków jest tutaj: here. Rodziny mogą otrzymać żywność z danej szkoły nawet
jeśli dzieci chodzą do innej szkoły CPS.
Od dnia 13 kwietnia dystrykt szkolny przygotuje dokładny plan wydawania posiłków w których 276
najczęściej uczęszczanych szkół będzie wydawać darmowe posiłki.

Pełna lista miejsc z darmowymi posiłkami jest tutaj cps.edu/mealsites lub pod telefonem 773-553-KIDS.

Kto jeszcze może mi pomóc?


W celu otrzymania pomocy żywnościowej w swojej dzielnicy proszę sprawdzić stronę Greater
Chicago Food Depository https://www.chicagosfoodbank.org/find-food/. Prosimy zawsze
najpierw dzwonić w celu potwierdzenia godzin i wymagań.

